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BEVAR SØRENDEN AV KOLBOTNTJERNET SOM FELLES NATUR- OG KULTURLANDSKAP 

-stopp alle planer om utbygging av Nedre Ekornrud 

Nordre Follo kommune har gjenstartet arbeidet med områderegulering av Nedre Ekornrud. 

Området er avsatt som prioritert utbyggingsområde i kommuneplan for Nordre Follo 2019-

30. Foreløpige føringer er boligbebyggelse på det flate området mellom Kollen og Strutåsen, 

med biladkomst via Peder Sletners vei. 

Planområdet er i dag ubebygd, og er et særlig verdifullt område for frilufts- og dyreliv. 

Enhver utbygging i dette området er helt uakseptabelt, og strider mot vedtaket om at 

Nordre Follo skal være en arealnøytral kommune.  

Nedre Ekornrud må bevares og restaureres som et ubebygd frilufts- og naturområde! 

Området brukes til trening, mosjon, naturopplevelser og rekreasjon, og er et viktig 

naturområde med hensyn til flora, fugler og dyreliv med viktige funn av rødlistearter. 

En utbygging i planområdet vil i praksis medføre at sentrale deler av Nedre Ekornrud blir 

privatisert og utilgjengelig for allmennheten. 

Ved å beholde planområdet ubebygd i kommunens eie, sikres innbyggerne god tilgang til et 

større sammenhengende natur- og friluftsområde. Planområdet var opprinnelig en del av 

middelaldergården Nedre Ekornrud gård, som grenser til planområdet i nord. Samlet utgjør 

dette et viktig kulturlandskap som det er viktig å bevare også for kommende generasjoner. 

Planområdet ligger høyt og luftig i terrenget og er en sentral del av et flott slettelandskap 

med vid utsikt til Kolbotn sentrum, Kolbotntjernet og drikkevannskilden Gjersjøen. Området 

ligger noen hundre meter fra utbyggingen ved Myrvoll stasjon og en liten halvtimes 

spasertur fra Kolbotn sentrum. Det er også en mye benyttet naturlig ferdselsåre fra 

Greverud og Myrvoll via Solbråtan til Kolbotn sentrum, og et flott utgangspunkt for turer i 

nærområdet. Et kortreist turmål for tusener av innbyggere, tilgjengelig både til fots og 

sykkel.  

Naturen rundt Kolbotntvannet er allerede under stort press av utbygging og forurensning fra 

tettbebygde områder. Planområdet har avrenning til Kolbotntjernet og drikkevannskilden 

Gjersjøen, og består av en gammel fylling som det må rotes opp i ved en utbygging.  

Nordre Follo kommune må stoppe alle planer om utbygging av Nedre Ekornrud og sette i 

gang aktiv rensing av vannet. Kolbotnvannet har i seg selv en stor verdi, med enorm 

betydning for stedsidentitet og folkehelse. Kolbotnvannet har årlige oppblomstringer av 

giftproduserende cyanobakterier og vi får periodevis anbefaling om å ikke bade i vannet. 

Samtidig kommer det planer og forslag om broer og stier rundt vannet, som kan medføre 

ytterlige slitasje og nedbygging av et meget sårbart naturområde.  

 



Nedre Ekornrud/sørenden av Kolbotntjernet er den siste ubebygde bukta og et viktig 

område å bevare som et naturområde. Området er en av de siste grønne lungene i 

gangavstand fra Kolbotn sentrum som er i kommunens eie. 

Gjennom å beholde planområdet ubebygd og i kommunalt eie, kan Nordre Follo kommune 

bevare og restaurere Nedre Ekornrud til glede for innbyggere og det biologiske mangfoldet. 

Ved å la området forbli ubebygd har Nordre Follo kommune nå en mulighet til å skape varige 

positive verdier for innbyggerne, og bli en foregangskommune som viser at de tar FNs 

bærekraftsmål og egne målsetninger og føringer i kommuneplanen på alvor. 

Vennlig hilsen  

Bjørg Eide 

 


